DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

2019. március 8. XXX/10.

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

KIRÁLY DISZKONT
...a megbízható forrás!

Hyza baromfi lecsókolbász

399

599 Ft

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

1 kg

/kg

Ft

249
Ft

Holsten
dobozos sör

Gyermelyi
cérnácska

250 g, 996 Ft/kg

Knorr fix alap
többféle

0,5 l, 318 Ft/l

Gyermelyi
finomliszt

(az Autóker mögött)

/kg

299

www.barcikaablak.hu
e-mail: barcikaablak@gmail.com

Ft

Miskolcon, a Búza téri Lottózóba

munkatársat keresünk.

Betanítást vállalunk.
Érd.: 06-20/916-3594
E-mail: edit.drotos@freemail.hu

(113 Ft/l)
Az akció 2019. március 8-tól március 17-ig érvényes!

Helye:

Dojcsák László • 06-30/399-6599

514764

513304

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!
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SZAKÜZLET

3700 Kazincbarcika,
Egressy út 22.

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
514633

514771

Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

2019. március 1-31-ig

2.990 Ft

Különleges minőségű tejsavó-fehérje izolátum,
Native Whey Isolate alapanyaggal, hozzáadott BCAA és glutamin aminosavval.
Ízek: csokoládé, vanília, eper, kókusz, ananász-mangó, banán, tiramisu, sütikrém,
sárgabarack-joghurt, citromos sajttorta, café latte, cseresznye-banán,
csokoládé-toffee, fehércsokoládé.
Kiszerelés: 500 g

MÁRCIUSI NYUGDÍJAS
KEDVEZMÉNY!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
024 ÓRÁIG!

%

Vitaminok, ízületvédők, étrend kiegészítők, stb...

A választott termékekre
20% kedvezményt biztosítunk!

514788

514773

514754

06-20/221-40-78

AKCIÓ!

4.790 Ft
helyett

OLCSÓ ÁRON TÉLEN-NYÁRON VÍZVEZETÉK
FÜGEDI TAXIVAL JÁRJON!
SZERELÉS
BURKOLÁS
NON
TÉRKÖVEZÉS
STOP!

06-20/340-2073

(26-os főút mellett balra, Miskolc felé)
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Agropark Kertészet melletti parkolóban!

Kazincbarcika

Friss cukrászsüteményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

Kazincbarcika, Mátyás király út 49/A.

Hagyma:

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

TORTARENDELÉST FELVESZÜNK!

Nyitva tartás: H-P: 6:30-20:00 Szo.: 6:30-18:00 V: 7:00-12:00

Vetőburgonya:
(többféle)

160 Ft/kg 120 Ft/kg 260 Ft/kg

Golden Rose 2002 Kft.

(1.198 Ft/kg)
(418 Ft/l)
(2316 Ft/kg)

Burgonya:

514779

599 Ft/db
209 Ft
579 Ft
239 Ft/l
249 Ft/l
169 Ft

515049

Kaiser nyári turista 0,5 kg
Kőbányai dobozos sör 0,5 l
Omnia Silk őrölt kávé 250 g
Magyar dobozos tej 1,5% 1 liter
Magyar dobozos tej 2,8% 1 liter
Xixo Ice tea több ízben 1,5 liter

513285

149 Ft

2019. március 16-án (szombaton)
8:00–12:00 között

Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272

/db

1 kg

TAVASZI VÁSÁR!

KB, Mátyás k. út 22.

59 g/50 g
5.068 Ft/kg/
5.980 Ft/kg

159 Ft

514761

Rama tégla margarin 70%
500 g, 798 Ft/kg

Tel.: 06-30/90-44-123

514756

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

JELENTKEZZEN!

Kínálatunkból:

Műtrágyák, vetőmagok,
befőttes- és díszüvegek
nagy választékban.
K.barcikán a 26-os főút mellett Miskolc
irányában és a Városi Piaccsarnokban

GÉPI FÖLDMUNKA
- Alap-, árokásás
- Vésés
- Homok-,
ok-,
sóder-,
-,
betonszállítás
állítá

Tel.: 06-30/686-3396
KULCS-OPERÁTOR

munkatársakat keresünk
Tiszaújvárosi munkavégzéssel!
514232

minikotró gépkezelőt.

munkatársat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

munkatársakat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

víz-, központifűtés- és
légtechnika szerelő

munkatársakat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

081.$(5û+,¬1<$9$1"

kőműves

514328

514327
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó
irodáján keresztül, az ország 54 másik
Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

Munkát keres?
A

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész
kivitelező kft. keres hosszútávra

munkatársat keres

HALOTTSZÁLLÍTÓ SÍRÁSÓ - TESTŐR

munkakörbe.
Feltételek: barcikai vagy környéki
lakhely, jó fizikum, megbízhatóság.

Ŷ-^ŶdŝġŤŶ=ÛŹŋŶÛÄđǦÅŹÄđŹŶûĀŝ¸ÄŹ²
ŹÄđÄŅûÄđǭÄġŶÄđƏđĀ
ŇŹŹŝĮđŤň
ĜƋġĎǦÅéǳÅŤŝÄ
ĜĀŤĎĮđ¨ĀŶŹÄđÄŅûÄđđǭÄđ

đǦŝŤ²
ŏŵĎŸÄéįŜĀţ
ČĮéĮţāŸǥġǬ
(=0ŵĎŜŸǬ

đǦŝŤ²
ŏŵĎŸÄéįŜĀţ
ČĮéĮţāŸǥġǬ
(=0ŵĎŜŸǬ

Szakácsokat
keresünk és

teherbíró
futárok,

jelentkezését várjuk!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Jelentkezni lehet személyesen:
Miskolc, Állomás u. 2. (Ízotthon),
vagy a 30/396-6125 telefonszámon
vagy az info@izotthon.hu-n.

Ízotth on
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514316
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Tel.: 06-30/9452-899

514795
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az ország bármely pontjára!

514325

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész
kivitelező kft. keres hosszú távra

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész
kivitelező kft. versenyképes jövedelmet
kínálva, hosszútávra keres tapasztalt
épületgépész mérnök munkatársat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

514324
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A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész
kivitelező kft. hosszú távra keres tapasztalt

villanyszerelő

515369

 Elérhetőség:
20/520-8732, 46/505-088

SZÉP KÁRTYA
elfogadóhely

514474

Export-import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)
új flottával, miskolci telephelyre.

Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46.

JELENTKEZÉS:
FTT[ÈNPO
514326

gépjárművezetőt.

*Komplett szemüveg készítése esetén!

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00

514758

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész
kivitelező kft. hosszútávra keres

progresszív lencsék
40% kedvezménnyel!*

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

ELVÁRÁSOK:
t-FHBMÈCCÈMUBMÈOPT
végzettség
t,JWÈMØLÏ[àHZFTTÏH
t"MBQT[ÈNÓUØHÏQFTJTNFSFUFL
BÉR ÉS JUTTATÁSOK:
t/FUUØF[FS'U
*OHZFOFTCVT[KÈSBUPL
+Cafeteria
#ØOVT[PL

Lapzárta: szerda 12:00 óra

40 tonnás szerelvényre és
7,5 tonnás teherautóra keres

-40%
514775

Részletes feltételekről érdeklődhet a 0670/362-1957-es
telefonszámon
civisneveloszuloihalozat@gmail.com
e-mail címen, vagy honlapunkon,
a www.civisnh.huoldalon.

Kezdők jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

LENCSE AKCIÓ

514780

H-P: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: Zárva
Tel.: 48/311-257 Fax: 48/512-223

A jogszabályban előírt anyagi támogatást a Cívis
Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

KIEMELT KERESETI
LEHETŐSÉGGEL

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV

Lovas felszerelések, mezőgazdasági
kisgépek, szerszámok, tápok,
állateledelek.

Akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői
feladatok ellátására!

A Fly-Trans Kft.

Németh Optika

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt

• ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene
nehéz sorsú gyermekeken,
• ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem,
elfogadás, szeretet és empátia,
• ha szívesen gondoskodna saját otthonában
család nélkül maradt, segítségre szoruló
gyermekekről,
• ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a törvényi előírásoknak, és vállalja,
hogy elvégzi az általunk szervezett
felkészítő tanfolyamot...

2019. március 8.

Az akció visszavon
visszavonásig
voná
oná
n érvényes!
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A legkisebbeket várja a Miskolci Balett új bemutatója
– János vitéz kalandjaiból született mesebalett

■ Petőfi Sándor elbe-

szélő költeménye, a János vitéz elevenedik
meg a Miskolci Nemzeti Színházban. A kalandokkal és szerelemmel
teli történet ezúttal
mesebalett formájában
kerül a gyerekek elé a
Miskolci Balett előadásában. Huszárokkal,
óriásokkal, tündérekkel, boszorkányokkal és
számos más mesehőssel találkozhatnak március 6-tól a legkisebbek
a Kamaraszínházban.
Kozma Attila rendező-koreográfus látványos és izgalmas
előadást ígér a nézőknek. –
Igazi mesevilágot igyekszünk
teremteni a gyerekek számára.
A vizuális háttér, a látványos
jelmezek és figurák segítségével igyekszünk a tánc, a színház világát közelebb hozni a
kicsikhez.
Egy rendkívül kalandos, izgalmas történetet mesélünk el
nekik, és egy varázslatos világba juthatnak el János vitéz kalandozásai során. Az előadás
érdekessége, hogy egyfajta
összművészeti produkcióként
is leírható. A tánc, a test kifejezőeszközei mellett a táncosoktól elhangzanak Petőfi
Sándor verssorai, de báboznak, zenélnek is az együttes
tagjai – mondja a rendező. –
A Miskolci Balett egy nagyon
nyitott és tehetséges csapat,
él bennük a kíváncsiság minden előadásban az új lehetőségek és formák iránt.

Emellett pedig a gyerekközönségnek mindig ajándék előadást készíteni. Azt látom a
táncosokon is, hogy jutalomjáték számukra ez a mesebalett.
Rengeteg komoly feladaton
vannak idén túl, és bőven vár
is még rájuk munka ebben az
évadban, most viszont játszhatnak, elengedhetik magukat, ők is felszabadulhatnak
ebben a mesevilágban – árulja
el Kozma Attila.

Szűcs Boglárkát láthatja a
közönség Iluska szerepében, aki korábban már több
mesebalettben is színpadra
állt. A táncművész szerint sok
energiát tud adni az, hogy a
gyermekek igazán őszinte közönség. – Azonnali és természetes reakció érkezik felőlük
egy-egy előadás során. Nem
félnek kinyilvánítani a véleményüket és tetszésüket, ami nekünk is jó érzés – mondja. A
szerep kapcsán elárulta, könynyen tudott azonosulni szerepével. – Iluska megformálásában igyekszem a mesebeli
tiszta szívű, szerény, kedves
lányt megjeleníteni. Az egyik
kedvencem a Tündérország
jelenet, ahol minden örök és

tökéletes, eltűnnek a problémák, minden, ami rossz vagy
gonosz, és csak a természetes
szépség vesz körül minket. Én
máig tudok hinni a meséknek
ebben a tökéletes világában,
bármennyire is naivan hangzik, a lelkem mélyén mindig
ott élnek a mesék. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek és
felnőtteknek is szüksége van
mesékre és csodákra – fűzi
hozzá Szűcs Boglárka.

A címszereplőt alakító Dragos
Dániel elárulta, a János vitéz
kedvenc meséje volt, gyermekként nem telhetett el hét
anélkül, hogy ne nézte volna
meg a Petőfi Sándor elbeszélő
költeménye alapján született
mesét. – Még ma is kívülről tudom a verssorokat, így szerencsém volt, nem kellett sok idő
a szövegtanulásra – mondta el
a táncművész.
– János Vitéz számomra az
igazi hős karakterét testesíti
meg, aki bátorságával, erős
lelkével és kitartó szerelmével leküzdi a vándorlása során elé kerülő akadályokat
– meséli. – Izgalmas élmény
a tánc mellett szöveggel és
zenével is dolgozni ebben a

darabban. Azt gondolom,
mindannyiunknak új élmény,
és nagy kihívás ez az előadás –
teszi hozzá Dragos Dániel.
Petőfi Sándor: János vitéz mesebalett 12 éves korig
Rendező: Kozma Attila

beáll lovashuszárnak, harcol a
háborúban, ahol megmenti a
francia király lányát, meglesi
a boszorkányok gyűlését, és
még a sárkánykígyót is legyőzi,
hogy végül János vitézként beléphessen Tündérországba, és

Amíg Kukorica Jancsi Iluskát
öleli a folyóparton, az őrzésére bízott nyáj szétszéled. Ezért
Jancsit elüldözi gazdája a faluból. A fiú vándorlása alatt találkozik zsiványokkal, óriásokkal,

ott újra ölelhesse kedvesét.
A kalandokkal teli előadás játékosan hozza közel a gyerekekhez a tánc, a színház és
Petőfi Sándor klasszikusának
világát.

NAV-közlemény: Sok kicsi sokra megy
■ A legtöbben gyer-

mekek fejlődésére és
gyógyítására vagy áll a t m e n h e l ye k n e k
ajánlják fel adójuk 1
százalékát.Az szja
1+1%-áról idén is egészen május 20-ig lehet
rendelkezni.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) az szja-bevallás webes
felületének kezdőoldalán feltünteti a rendelkezéslehetőségét az adó 1+1 százalékáról
azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet,
egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, papíralapon vagy
személyesen is benyújtható a
NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „18EGYSZA”

lapon május 20-áig. Az szja
1+1 százalékáról rendelkezni
legegyszerűbben ügyfélkapus
hozzáféréssel a NAV webes
kitöltőprogramjával lehet.
A korábbi évek gyakorlatával
egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a
munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az
esetben legkésőbb 2019. május 10-éig lezárt borítékban
– a boríték ragasztott felületén a munkavállalóáltal saját
kezűleg aláríva – kell átadni a
munkahelyen a nyilatkozatot.

A munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban
2019. május 20-ig kell továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag azok
a civil szervezetek kaphatnak,
amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál,valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt
költségvetési előirányzat. A
NAV honlapján valamennyi
lehetséges kedvezményezett
megtalálható.

2018 óta a bevett egyház
technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi,
amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi
nyilatkozatát nem vonja viszsza. A civil kedvezményezett
és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a
korábbi évekhez hasonlóan –
továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
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Apró
Ház eladás

Lakáseladás

Kazincbarcikán, Pollack M. úton (4
emeletesben) első emeleti, 57 m2-es,
2 szoba+hallos, tehermentes lakás
eladó. Tel.: 06-20/597-1620.
Kazincbarcikán, Derkovits téren 2
szobás, lomkamrás, erkélyes, magasföldszinti lakás+garázs eladó. Tel.:
06-70/270-7565.
Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 67
m2-es, kertes, felújításra szoruló lakás
eladó. Ár: 11M Ft. Érd.: 06-20/3483662.
Kazincbarcikán 48 m2-es, 1+fél szobás, 4. emeleti lakás (az OTP felett)
eladó. Tel.: 06-30/317-5165.

Kazincbarcika,
Egressy út 30/A.
06-30/2896-165

www.belvarosiingatlanstudio.hu
Eladó Kazincbarcikán,
a Kertvárosban 3 szobás
+ amerikai konyhás
+ nappalis családi ház.
Irányár: 24 MFt

Eladó Miskolc belvárosában Soltész
N. K. u. 77 m2-es, gázos 2. emeleti lakás, 2 emeletes épületben. Belsőudvaros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen felújított, ablakok cserélve műanyag nyílászárókra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 14,99M Ft. Érd.:
06-20/980-6678.
Komlóstetőn 2 szobás, felújított, 1.
emeleti, 53 nm lakás eladó. Műanyag
nyílászárók, redőny, járólap, laminált
padló. Egyedi kialakítással: szobákból
leválasztott tároló helyiség és hálófülke.
Ár: 10,3 M Ft. Érd.: 0630/212-8188.
Miskolc belvárosban Corvin utcán
panelprogramban felújított, 55 m2-es,
10. emeleti lakás jó lakóközösségben,
tulajdonostól eladó. Irányár: 13,5 M Ft.
Tel.: 0620/519-8287.
Miskolc, Kilián délen eladó 1. emeleti, felújított 48 nm-es, 2 szobás, gázos,
déli fekvésű lakás. Beépített konyhával.
Buszmegálló, bolt a közelben. Iár: 13,9
M Ft. Tel: 20/8168-855.
Miskolc, Könyves Kálmán utcában
eladó földszinti, déli fekvésű, teljes
körűen felújított 28 nm-es garzonlakás.
Igényes beépített konyhával, gardróbbal. Iár: 8,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.
Miskolcon az Aulich Prestige lakópark felett Leszih utcán 55 m2-es,
luxus színvonalon felújított lakás klímával, igényes gépesített konyhával
és új bútorzattal együtt eladó. Ár: 15
M Ft. Tel.: 70/3383-936.
Albérlet kiadó

Kazincbarcika, Építők út 30. sz. alatti
2 szobás, 54 m2-es lakásomat ELADNÁM vagy ELCSERÉLNÉM. A lakás
átlagos állapotú. Jó lakóközösség. Iár:
7,65M Ft. Tel.: 06-20/615-2179.

Fő téren 1+fél szobás, felújított, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
70E Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.:
06-30/768-3535.

Kazincbarcika, Építők útján, 3. emeleten, 3 szobás lakás eladó. A lakás
konvektoros, átlagos állapotú. Csendes,
tiszta, zárt lépcsőház. Érd.: 06-20/2623690.

Különálló lakrészt bérelnék Kazincbarcikán vagy környékén. Józan életű, nyugdíjas férfi. Tel.: 06-20/3499198.

Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs
Médiareferens
Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.
0620/238-52-88
szabolcs.rostas@szuperinfo.hu

KAZINCBARCIKA

Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor
B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu
Tördelés: Budai Éva Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
Tel.: 48/512-039, Tel/fax: 48/512-038 E-mail: barcika@szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu
Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Eng. szám: 163/1426/2011 Megrendelési szám: 2019/10.
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
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Albérlet keresés

Iroda: Kazincbarcika,
Építők útja 27.
06-30/983-3071

2019. február 23-án
életének 87. évében elhunyt.
Temetése
2019. március 11-én
12 órakor lesz a
Sajószentpéteri temetőben,
polgári szertartás mellett
helyezzük örök nyugalomba.
A gyászoló család

Üzlethelyiség

Autó vétel

Kazincbarcikához közel Szuhakállóban, most is üzemelő, jó forgalmú
VEGYES ÉLELMISZERBOLT eladó,
betegség miatt. Tel.: 06-20/5673332.

Autókat felvásárolunk normál, sérült
műszaki nélkülit adásvételi szerződéssel! Hívjon bizalommal, házhoz
megyünk! Tel.: 06-30/828-4048.
Sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás
gépjárművek vétele, 2005-ös évjárattól. Tel.: 06-70/942-4481, 06-70/5754112.

Építési telek

Kazincbarcikán, a Vadvirág úton építési telkek eladók. Érd.: 06-70/3654776.

Régiség, ékszer

Föld, kert

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348436, 06-20/388-7997.

Hétvégi telek 7x8 m téglaépülettel, sok
gyümölcsfával eladó a Veres dűlőben.
Ár: 570E Ft. Érd.: 06-30/459-1245.
Legelőt, erdőt vásárolok. Tel.:
06-70/532-2021.

Becsüs magas áron vásárol képcsarnoki festményeket, Herendi porcelánt, bányászlámpát, benzin biztonsági lámpát, bányász fokosokat,
felhúzós karórát-zsebórát és teljes
hagyatékot. Tel.: 06-20/247-1538.

Növény

Vadnán szemes kukorica eladó.
5500Ft/q. Tel.: 06-70/451-4326.
Állat

Német- belga juhászkeverék, kan
kölyökkutyák tetoválva, oltva, féregtelenítve eladók. Ár: 12E Ft. Tel.:
06-20/992-7778.
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.

Antik bútort, porcelánt, festményt,

pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét,
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes
hagyatékot vásárolok korrekt áron.
Kérem, hívjon bizalommal! Ingyenes
kiszállás, becsületes értékbecslés.
Tel.: 06-30/486-3578.

TOJÓTYÚK ELADÓ!

450

Egyéb eladás

ELADÓ-OLCSÓN! Autóba való Pierre
Cardin babaülés újszerű állapotban,
gyerek számítógép asztal, antik tükör
(60x80), kihúzhatós kanapé, nagyméretű rekamié+fotel, ágyneműtartó. Tel.: 06-20/233-5104.

Ft/db

Házhoz
szállítással!
06-20/393-55-60

N HOROSZKÓP 11. HÉT
Kos - Érdemes hallgatnia a megérzéseire a következő napokban,
ugyanis elvezethetik a megoldáshoz,
vagy akár egy bizonyos személyhez.
De akkor is ajánlatos hallgatnia
rájuk, ha választ szeretne találni egy kérdésére.
Erős késztetést érez arra, hogy rendbe tegye
kapcsolatait, csakhogy előbb önmagát kell
rendbe tennie és azután tudja majd a viszonyait is.
Bika - A napokban leltárba veszi
kapcsolatait és hitrendszerét is. Jól
is teszi, hogy alaposan átgondolja, ki
vagy mi az, ami hozzájárul életéhez
és mi az, ami elvesz. Nem érdemes
több erőt vagy energiát fektetni olyanba, amiből
már nincs sok haszna. Személyek terén azt gondolja át, ki az, aki csak mérgezi és lehúzza. Ám
a héten egyelőre csak mérje fel a helyzetét, de
még ne kezdje meg életének megreformálását.
Ikrek - A napokban többször is
felülmúlja önmagát. Egyre jobban
feszegeti a határait, készen áll arra,
hogy elhagyja komfortzónáját és
változtasson. De kerülje a drasztikus műveleteket, előbb mindent alaposan
gondoljon át, mert hajlamos lehet néha
hirtelen felindulásból cselekedni. Egy barátja
is óva inti valamitől, érdemes lenne hallgatnia rá.
Rák - Megeshet, hogy a napokban egy
komolyabb hibát követ el és ahelyett,
hogy vállalná a felelősséget, megpróbálja másra hárítani, ami nagyon
rossz ötlet. Vállalja a hibáját és
okuljon belőle, így a kapcsolatát is megmentheti
azzal, akivel szemben mondjuk hibázott. Tisztázzák a helyzetet, mert ha nem hajlandó, akkor a
kapcsolata láthatja kárát. Mindennek a tetejében
a napokban kifejezetten hirtelen haragú lesz.

id. Emri Miklós

Teljes körű temetkezés!
(ügyintézés, temetés)
Állandó ügyelet:
06-30/983-8576

514455

514760

Eladó Kazincbarcikán,
Május 1 úton felújított
1 szobás, nagy erkélyes lakás.
Irányár: 7,8 MFt

Alberttelepen eladó egy 57 m2-es,
2. emeleti lakás 2,6M Ft-ért. Részletekért hívjon: 06-20/669-9540.

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy

Eladó 4x100 osztókörű 15 colos, szinte új alufelni 195/65/15 MICHELIN gyári
gumival. 4 db. Tel.: 06-30/547-5474.

(2019. március 11-től március 17-ig)

Oroszlán - Végre igazán kimeri
nyitni a szívét és kimutatja szeretetét, amire a környezete még
több szeretettel válaszol. Csodálatos napok elé néz, mert a szeretet
erőt, hitet, önbizalmat ad Önnek. Sokkal
pozitívabban látja a helyzetét is, mer remélni és
bizakodni. Sőt, a napokban olyan információkra
bukkanhat, amikre éppen szüksége van tervei
megvalósításához.
Szűz - Öntől kissé szokatlan, de
manapság nem hajlandó szembenézni az igazsággal, a tényekkel
és makacsul ragaszkodik elképzeléseihez. Olyan dolgokba kapaszkodik, amik már elúsztak. Muszáj lenne
szembenéznie azzal, hogy olyasmit üldöz, ami
nem lehet az Öné és hogy bizonyos dolgok felett
nincs hatalma. Hallgasson a józan eszére és
környezete intelmeire.
Mérleg - Ezen a héten a kapcsolatai
kerülnek előtérbe, aminek következtében vitákra és nézeteltérésekre
kell számítania. Több alkalommal is
összerúghatja a port a családjával.
Ön úgy érzi, elnyomják, érzelmileg zsarolják és
igazságtalanul bánnak Önnel, de ők is tudnak
majd mit a szemére vetni. Ezért lenne fontos,
hogy ne maga a sárdobálás legyen a lényeg,
hanem a megoldásra törekedjenek.
Skorpió - A napokban nemcsak
önmagát, de másokat is rendesen
összezavarhat. Egyfelől azért, mert
amit gondol, érez, annak a szöges
ellentét teszi. Van, hogy hangosan
kijelent, eltervez valamit és ott is ugyanez a
helyzet, mégsem azt teszi majd, hanem az
ellenkezőjét. Ennek fényében igencsak vegyes
élmények várnak Önre, mert kellemes és kellemetlen dolgok egyaránt kisülnek majd.

Nyilas - Ezen a héten mások többször is megpróbálnak beleszólni
az életébe és megmondani, hogy
mit tegyen. Sőt, olyan is lesz,
aki kimondottan igyekszik majd
akadályt gördíteni Ön elé. Ne hagyja magát
befolyásolni, ragaszkodjon céljaihoz. Ha pedig
egyesek már zavaróan dolgoznak Ön ellen,
állítsa le őket, de nem kell durván megsértenie őket.
Bak - Mostanában olyan érzése van,
mintha mindenki lebecsülné és meg
akarná mondani, mit tegyen. Elesett,
tehetetlen vagy épp szerencsétlen
emberként tekintenek magára. Ne
féljen, a napokban rávilágíthat ennek az
ellenkezőjére és rendesen meglepi majd vele
környezetét, ezért kár is velük összevesznie.
Viszont ügyeljen arra, hogy mindig levezesse a
stresszt, mert rossz hatással lehet Önre!
Vízöntő - A napokban hirtelen felindulásból akar majd dönteni az otthona átalakításáról, a hajszínéről, de
még a kapcsolatairól is. Meggondolatlanul ugorhat bele olyan dolgokba,
amik elsőre jó ötletnek tűnnek, de később megbánthatja őket. Éppen ezért nem ártana kerülnie
ennek lehetőségét és adjon magának egy-két
napot. Ha utána is ugyanúgy gondolkodik, akkor
vágjon bele a megvalósításba.
Halak - Sokkal többet kellene
törődnie a lelki életével. A napokban ne hozzon fontos döntéseket,
előbb tisztítsa meg elméjét és gondolja át, mit is akar igazán. Fogadja
el, ha valami felett nincs hatalma és ne
akarjon mindenáron kierőszakolni bizonyos
dolgokat. Ha pedig azt érzi, környezete
manipulálni próbálja, állítsa le őket, ne hagyja
magát megvezetni.

514785

Kazincbarcikán, Suzuki mögötti területen lakható, szintes, gázszilikátból
épült ház, termő gyümölcsöskerttel,
betegség miatt eladó. Víz, villany van.
Iár: 2,8M Ft. Érd.: 06-20/823-9889.
Kazincbarcikán, a Kiserdősor 13.
sz. alatt, összkomfortos, 2 szobás, 80
m2-es családi ház 990 m2-es telekkel
eladó. Iár: 16,5M Ft. Érd.: bármikor, a
06-30/621-1871-es számon.
Eladnám vagy elcserélném Múcsonyi,
4 szoba+nappalis, garázsos családi házamat, kazincbarcikai 2 szobás lakásra. Érd.: 17 óra után. Tel.:
06-70/360-4107.
Múcsony-Alberttelepen 2x100 m2-es
társasházi lakás szép és rendezett állapotban sürgősen, JÓVAL A PIACI ÁR
ALATT eladó. Bérházi lakást beszámolok. Tel.: 06-20/567-3332.
Szuhogy csendes részén 1580 m2-es
telken, 2 szobás, 64 m2-es összkomfortos ház eladó. Iár: 4,15M Ft. Tel.:
06-30/587-3517.
Diósgyőrben, Berekalja városrészben,
csendes utcában, 4 szobás, 150 m2-es
téglalakás garázzsal tulajdonostól eladó
20M Ft-ért. Tel.: 06-30/929-2622.

Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 2 szobás, felújított, társasházi lakás eladó. Lakható melléképülettel, 2 garázzsal. Ár: 16,9M Ft. Tel.:
06-30/492-8349.
Kazincbarcikán, Pollack M. úton 2
szobás, nagy erkélyes, felújított lakás
eladó. Érd.: 06-20/549-3900.

514753

Miskolc egyik legszebb helyén a Diósgyőri várnál a várkerttel szomszédos 90
m2-es, összkomfortos, felújítást igénylő
romantikus kis ház nagy kerttel eladó.
Ár: 17,9 M Ft. Tel.: 70/3383-936.
Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes,
4 szoba+nappalis, 200 m2 családi ház 1300 m2 telken eladó. Ár: 25
M+a szomszéd építési telek 694 m2,
összközműves, 8,88 M Ft. Tel.: 30/2272273.
Miskolc, Győri kapui Dobó utcán 679
m2 területen 60 m2, összkomfortos,
tégla falazatú, cseréptetős családi ház
melléképületekkel eladó. Ár: 12 M Ft.
Tel.: 0670/445-3806.
Miskolc, Nemzetőr utcában eladó földszintes, 4 szobás, 2 vizesblokkal rendelkező családi ház 580 nm telekkel.
Ideális 2 generációnak vagy vállalkozásra is. Iár: 15,9 M Ft. Tel: 20/9168855.
Miskolcon, Lillafüred kapujában eladó
862 nm-es, szuterén+ földszintes,
összközműves, tégla építésű, részben
felújított 3 szobás családi ház. Irányár:
22 M Ft. Telefon: 0670/381-5873.
Sajópetri, Szabadság utcában felújítandó, kétgenerációs, vegyes falazatú, 80+50 nm-es, 2 db ház eladó egy
telken (1 635 nm). Víz, gáz, szennyvíz
a kisebbik házban van. Ár: 4,99 M Ft.
Tel: +36 70/701-2271.
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FIGYELEM RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb
mennyiséget is szállítunk. Közvetlen
a termelőtől. Tel.: 06-70/327-4629.
AA5917945.

LEBONYOLÍTÁSA!
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KAVICS
kiszállítás hétvégén is!

VILLANYSZERELÉS! Gyors, precíz villanyszerelés garanciával. Tel.:
06-30/851-5779.
Állást kínál

Fűnyírást, fűkaszálást,
bozótirtást, fakivágást
vállalok!
Minőségi munka, reális áron!

Tel.: 06-70/703-7460

(0/4, 0/1, (sárga)

(4/8, 8/16, 16/32)

Tetőfelújítás cserepeslemezzel,
palatetők zsindelyezése, ereszcsatorna csere, kémény felújítás. Tel.:
06-20/911-1717.

Élelmiszerboltba eladót felveszünk,
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-20/2432244. (Harsányi Zsanett.)
Győri munkahelyre targoncásokat,
hegesztőket és szalagmunkára férfi dolgozókat korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.:06-20/949-3036. Gekko
Hungary 2014 Kft.
Lakatosokat, hegesztőket, esztergályosokat keresek Egerbe, Hevesre, Bélapátfalvára. Esetleg távmunkára. Bérezés nettó 1.450 Ft-tól.
Jó csapatban, állandó munkára,
utazás 100%-ban biztosított. Tel.:
06-70/942-1089, Global Iron Kft.
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HOMOK
0630/4152428

KAZINCBARCIKA

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendben betanított munkásokat keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a textradekft@gmail.com címen
lehet. (Textrade Kft.)

e-mail címen, vagy postai úton a
3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33. lehet.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és hosszú távú munkát
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig
a 06-70/639-9920 telefonszámon.
-JOBmotive Kft.-

(0/24, 0/16)

Lomtalanítást, és hulladék elszállítást,
udvarok, telephelyek takarítását vállaljuk korrekt munkával, kedvező áron!
Tel.: 06-30/828-4048.
Mobiltelefonok adása-vétele, tartozékok forgalmazása minden típushoz!
Miskolcon a FÉG alkatrészeket forgalmazó Gáz-Depó Kft-ben a Vörösmarty
u. 130-as szám alatt! Sz-P: 8-16-ig.
Tel: +36 20 444-4914.
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SÓDER

515247

Rendelje meg tavaszi akciós tüzelőjét!
Erdei vagy ömlesztett m3-ben rendelhető! Termékeink: tölgy, bükk, akác,
stb. Valamint kiváló minőségű szén
kapható. Mennyiségtől függően ingyenes szállítás! Hívjon bizalommal! EUTR:
AA5854363 Tel.: 06-20/470-9378.

berentenonprofitkft@gmail.com

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3
műszakos munkarendbe. A szállás és a bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi fizetést,
prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021.
-JOBmotive Kft.Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás,
bérelőleg. Tel.: 06-70/415-9021.
-JOBmotive Kft.Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes munkavállalókat keres, ajkai,
pétfürdői telephelyére bádogos előkészítő munkák műhelyben történő
munkavégzésére, valamint hőszigetelési és fémlemezburkolási munkák
építkezéseken történő munkavégzésére. Pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Iskolai előképzettség nem
szükséges. Érdeklődni +36-30/7926377 telefonszámon 8-16 óráig
lehet, illetve a fényképes önéletrajzokat az iroda@boczko.hu e–mail
címre kérnénk megküldeni.
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30/313-3516.
(Pabian&Partners)
Szabadidő, üdülés

Minden héten

online is
megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika
Szuperinfó

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 13.900 Ft/fő/3 éj, 22.500 Ft/fő/7
éj. www.frankvendeghaz.hu Tel.:
06-30/944-9398, 06-30/977-6495.
Vegyes

KULTÚR KUCKÓ - Szemere Bertalan tér 11. Teljes körű szerencsejáték fogadás. Lottózónkban lehetséges mindenféle szerencsejáték fogadása. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA
és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb sörök, borok,
édességek. ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
márc. 14. (csütörtök): 7:00-19:00,
márc. 15. (ÜNNEP): 7:00-19:00,
márc. 16. (szombat): 7:00-18:00.
Nyitva tartás: H-P: 7:00-19:00, Szo.:
7:00-18:00, V.: 8:00-18:00. Nézzen
be hozzánk!

515497

Tűzifa

Konvektorcsere
PÁLYÁZAT TELJES
EGYSZERŰSÍTETT
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE
Víz, fűtés, gáz tervezés,
javítás, szerelés
Fűtési rendszerek tisztítása
Energiatanúsítvány készítése
Gázvezeték műszaki,
biztonsági felülvizsgálata
Tel.: 06-30/955-3599

munkatársat keres.
Kertész végzettség,
szakmai tapasztalat szükséges!
Benyújtási határidő: 2019. március 28.
Jelentkezni önéletrajz
megküldésével a

514762

Ipari ezüstöt vásárolok, platina
hőelemszál, amalgám, érintkező pogácsa, forrasztópálca, palládium, nitrát,
paszta, stb. Tel.: 06-20/923-4251.
Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játékokat, távirányítós autókat, lemezjátékokat és autókat, pedálos moszkvicsot.
Érd.: 06-70/418-2086.
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KERTÉSZ

514622

Régi vásznakat (zsák, méter stb.),
kázsmér kendőt, zománcozott babakádat, fateknőt, hímzett falvédőt,
dunnát vásárolok. Tel.: 06-20/4283455.

Tel.: 06-70

A Berente Nonprofit Kft.

514794

Egyéb keresés

Költöztetést vállalok. Elszállítom limlomját. Akár hétvégén is. Hívjon bátran! Tel.: 06-70/327-4629.

515068

Fatüzelésű lemezkazán, TERMOTÉKA
20 gázkazán+átfolyásos vízmelegítő,
lemezradiátorok, 200 mm-es acélcső
kémény, 2 és 1 személyes fotelágyak,
elektromos húsdaráló, kenyérsütő, mikró, dohányzóasztal, matrac, elektromos
fűnyíró+hosszabító, szétnyitható konyhaasztal. Tel.: 06-20/450-3339.
Eladó 4 személyes, előteres LAKÓSÁTOR mindent kielégítő tartozékkal. AIDA rádió beépített erősítővel, B100-as orsósmagnó szalagokkal, TESLA lemezjátszó bakelitlemezekkel, POLAROID fényképezőgép. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-20/4651412.
Új ülőgarnitúrák, sarokülők, 8 személyes étkezőasztal 8 székkel, hűtő,
mosógép, gáztűzhely (újak), olasz hálószobabútor, konyhai tálaló, konyhaszekrény, hálószoba bútor és egyebek
eladók. Tel.: 06-20/567-3332.
Eladó 514-es kombájn, nehézekék,
vetőgépek, vontatott vegyszerező,
bálázó, rendsodró, sima hengerek,
vaskapu keret, rögtörők, tárcsa, MTZ
motorok, kerekek, gumik, hátsó féltengely házzal, más alkatrészek, 1.3
Wartburg, UAZ gumik. Tel.: 06-20/9383410, 06-20/408-7301.

Vízvezeték szerelést,
hibaelhárítást,
teljes körû felújítást
vállal/9o4k5! -346

Szolgáltatást kínál

TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek
eladók. Tel.: 06-30/963-7577.

515055

MÁRCIUS 13. szerda KAZINCBARCIKA, Egressy B. út 41.
Ambrózia Hotel - földszinti apartman 13.00–18.00 óráig
Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.
Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, Omega, Rolex,
IWC Schaffhausen stb., minden fajta automata vagy felhúzós is!
Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.
Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06-70-381-6345
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Játszmát csent a MAFC Barcikán Egyezség: három év börtön
A VRCK négy szettben szerezte meg a 3 pontot a fővárosiak ellen
■ Röplabda. A férfi

röplabda Extraliga 2.
fordulójának keretében
csapott össze tegnap
este Kazincbarcikán, a
Don Bosco Sportközpontban a Vegyész RC
Kazincbarcika és a
MAFC-BME együttese.
A két csapat a legutóbbi tétmeccsét is egymás
ellenjátszotta, múlt vasárnap
a fővárosban három játszmában, 67 perc játékidőben gyűjtötte be a 3 pontot a VRCK.
Három nappal később is a bajnoki címvédő volt a találkozó
esélyese. A Vegyész győzelmi
esélyét növelte, hogy két játékosa sérülés, műtét után viszszatérőben volt, Blázsovics és
Németh Sz. is feltűnt a meccsre melegítő játékosok között,
a sárga-kékek csak a változatlanul maródi Banaira nem
számíthattak.

Szoros volt

A meccs első szettjének elején a sáncok közötti különbség a fővárosiak javára mutatkozott (2–2), aztán a hazaiak
szélső ütésekből elkezdtek ellépni (8–4). A vendégek védekezésben változatlanul jól
dolgoztak a hálónál, és amikor centerben Eke egy nagy
bombával fejezett be egy támadást, két pontra feljöttek
(11–9). 13–12-nél, a sokadik
rossz hazai helyezkedés után
Kardos edző kért időt, valószínűleg abban a reményben,
hogy sikerül felélesztenie csapatát. 15–15-nél nem úgy tűnt,
hogy ez hatásos volt, így Pá
ezt, és Szabó D.-t kapta le a pályáról a szakvezető, Árvát, és

Toronyait küldte be helyettük.
Két hazai pont után a túloldal
kívánságára szünetelt a játék,
aztán 20–17-nél vissza csere
történt, ugyanazok jöttek be,
mentek le, akik korábban váltották egymást. 23–18-nál volt
egy Schildkraut időkérés, aztán 24–22-nél egy hazai is,
mert több szettlabdát is elhibázott a pályaválasztó, de
aztán csak sikerült behúzni a
játszmát (25–22).
A második menet elején egymás után többször is szépen
tették le a földre a labdát a
hazaiak a vendég sánc fölött,
jött is a MAFC pauza (6–2).
A folytatásban 8–2 után három pontra jöttek fel a fővárosiak, de szélső ütői révén
nem engedte közelebb ellenfelét a VRCK, 9–6 után sokáig három-négy egység volt a
csapatok között. Aztán volt
16–11, és amikor zsinórban három MAFC pont következett,
Marek edző hívta a kispadhoz
a játékosait.

Vendég szettgyőzelem

Mivel ez nem hatott (16–16),
cserélt, de ez sem dobta fel
a hazai gárdát, átvette a vezetést a fővárosi együttes

(17–18). Aztán egál után, két jó
hazai sáncot követően MAFC
pauza jött (20–18), majd a szünet után nem sokkal megint
egyenlő lett az állás (20–20).
Blázsovics beállása után a piros mezesek szereztek pontot,
és a VRCK időkérés után is. A
szélső ütőket ekkoriban nagyon jól blokkolták a MEAFC
játékosai (20–22), ám összekapta magát a Barcika (23–22),
és ha jobban nyitnak, akkor hamarabb lezárhatták volna ezt
a játszmát (25–23).
A harmadik szett elején egyik
csapat sem tudott elmenni a
másiktól. Aztán előbb kettőre
nőtt a vendégek előnye, ekkor még gyorsan egyenlített
a VRCK (7–7), de aztán zsinórban öt MAFC-pont következett, és mivel a cserék sem
segítettek, hazai időkérés jött,
előbb 7–12-nél, majd 11–16-nál.
14–16-nál a vendég oldal élt
ugyanezzel a lehetőséggel.
Próbált kapaszkodni a VRCK,
de a vendégek jól olvasták a
játékukat, és sokkal lelkesebben játszottak (16–21), teljesen megérdemelten nyerték
meg a játszmát (19–25).
A negyedik játékrész elején
váltani tudott a hazai gárda,
a dekoncentráltság eltűnőben
volt, ezzel szemben a vendégek, akik szinte alig cseréltek,
nem nagyon értek oda, ahová
kellett volna (10–6). Egy kis
szusszanással próbált ezen segíteni Schildkraut edző. Csakhogy Juhász P.-ék nem pilledtek, a MAFC játékában pedig
ekkoriban nagyon sok volt a
pontatlanság (16–8). 18–9-nél
újabb fővárosi pauza jött, de
ez már nem segített (22–12),
a végére befrissülő hazaiak
megnyerték ezt a játszmát,
és újabb három ponttal gazdagodtak a tabellán (25–15).

■ A Mercedes vezetője az útra repült. A mögötte érkező barátai elgázolták őt, majd elhagyták a helyszínt.

Kazincbarcika, Izsófalva. Előkészítő ülésen született ítélet egy 2017 októberi halálos
baleset ügyében a Kazincbarcikai Járásbíróságon. Az eset
különlegessége, hogy a bíróság az ügyészség, az elsőrendű vádlott és a védője között
kötött egyezséget hagyta jóvá
tárgyalás nélkül.

Kiesett az útra

Az ülésen dr. Joó Tibor ügyész
ismertette a vádiratot. Felelevenítette, hogy 2017. október
14-én hajnalban Múcsonyról
Ormosbányára tartott két autó. Az elöl haladó jobb kormányos Mercedes hajnal négy
körül 110-130 kilométeres
óránkénti sebességgel egy
jobbkanyarban átment a bal
oldali padkára, onnan 80-90
kilométeres sebességgel az
árokba hajtott, majd az autó
elején átfordult, s a településnév-táblát kidöntve az árokba borult. A vezető Sz. Attila
nem volt bekötve, ő az út bal
oldalára esett, fejjel a felezővonal felé, de az autó lámpája
megvilágította. Az autó utasa
kimászott a gépjárműből és
ott hagyta a sérültet.
Azonban a balesetet követően
10,8 másodperccel érkezett
a vádlott az áldozat Suzukijával, legalább 120 kilométeres sebességgel. Ő is áttért
a bal oldalra és áthajtott az
áldozaton, aki az élettel öszszeegyeztethetetlen koponyasérülést szenvedett. A Suzuki
bal féltengelye eltört, a kocsi
150 méterre megállt. Az elsőrendű vádlott Ö. Dávid, a
másodrendű K. Norbert és a
hátsó ülésen utazó három fiatalkorú lány a baleset után
segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. Az elsőrendű vádlottjogosítvánnyal

nem rendelkezett, a járművet műszakilag jól kezelte, de
elméleti tudása csekély volt,
emellett enyhén ittas, illetve
kábítószertől bódult állapotban volt.

A gázolás után

A kocsiból kieső áldozat az
ütődéstől életveszélyes sérülést szenvedett, ugyanis
egy főér elszakadt a mellkasában, életét azonnali ér- és
mellkassebészeti beavatkozás
menthette volna meg. A gázolás időpontjában azonban még
életjeleket adott.
Ö. Dávid elismerte a vádban
foglaltakat, s elmondta, Sz.
Attilánál voltak, italoztak,
majd autóba ültek. Ő eredetileg az első autóban ült, de a
mögöttük jövő Suzukit vezető
P. Péter előzés közben nekik
ütközött. Ekkor Sz. Attila kérésére átült a Suzuki volánjához, míg P. az első kocsiba
ült. Úgy döntöttek, hazaviszik az autókat, ekkor történt
a szerencsétlenség.
Az ügyészség és a vádlott
2018. október 12-én egyezséget kötött, s a halálos közlekedési baleset okozása, segítségnyújtás elmulasztása,
bódult állapotban történő járművezetés vétsége miatt három év börtönbüntetésben,
három év közügyektől eltiltásban és öt év közúti gépjárművezetéstől eltiltásban
egyezett meg. A feltételes
szabadon bocsátás a büntetés kétharmada után lehetséges, a büntetésbe beszámít
a bűnügyi és a házi őrizetben
töltött idő. Dr. Kertész Gábor
bíró jogerőssé vált ítéletében
ezt a büntetést rótta az elsőrendű vádlottra.

Külön kezelték

A másodrendű vádlott nem
jelent meg a bíróságon, az ő
ügyét elkülönítve kezelték az
ügyész és a védő kérésére. Az
ő előkészítő ülését március
28-án tartják, s a vádlottat a
rendőrség fogja elővezetni.
ÉM

Fémhulladékként akarták eladni a lopott autót Kazincbarcikán
■ Kazincbarcika. A kazincbarcikai

tolvajokat azonban még „menet
közben” elfogták a rendőrök.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 36
éves helyi lakossal és két fiatalkorú társával szemben. A gyanúsítottak február 13-án 19 óra körül Kazincbarcikán, az
Akácfa utcában parkoló autó hátsó ablakát betörték, hogy elköthessék azt. Nem

ültek azonban a kocsiba, hanem elkezdték tolni.
A tolvajokat lakossági bejelentés alapján tetten érték a helyi önkormányzati
rendészek, akik időközben értesítették a
rendőröket. Az összefogás eredményeként a rendőrkapitányságon előállították
a 36 éves férfit és 15, illetve 16 éves társait, akik beismerték tettüket, és többek
között elmondták, hogy a járművet egy
fémkereskedelmi átvevőhelyen akarták
értékesíteni.
ÉM
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3/158±Y.52
2019. március 8. (péntek)
18:00 Hungarikum Klub-„Pezsgők és torták
kóstolója”. Ínycsiklandó torták és sütemények mellé finom pezsgőket kóstolhatunk
nőnapi Hungarikum Klubunkban. A belépő
2.490 Ft /fő. Jegyvásárlás csak elővételben,
korlátozott számban vásárolható 2019. március 7-ig.
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
16:00 HBH Kézműves Piac
Minden hónap 2. péntekjén megrendezésre kerül Kazincbarcikán a
HBH Bajor Söröző udvarán a HBH Kézműves Piac, ahol egyenesen
a kézművesektől kapható szörpök, lekvárok, mézek, sajtok, kolbászok és szalonnák, természetgyógyász esszenciák és kenőcsök, kézzel készített ajándéktárgyak, csili termékek, fürjtojás, szappanok,
ízesített vizek, préselt gyümölcslevek, kerámiák. További információ: https://www.facebook.com/hbhpiac/
Helyszín: Kbarcika, HBH Bajor Söröző udvara.
18:00 Izlandi Amazon-filmvetítés az NFÉ-ben
2019. március 8-án, kora este 6 órától vetítjük az Izlandi amazon című filmet. A film
tökéletesen ideális erre a jeles napra, a nőnapra, ugyanis egy eltökélt környezetvédő
aktivista szemével bemutatja, hogy a gyengébbik nemként titulált
nők valójában mennyire erősek is lehetnek.
Helyszín: Ózd, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark.
19:30 PokolgéP koncert! 20:00 Twister 21:00 Pokolgép
Jegyár elővételben: 2.600 Ft, a koncert
napján: 3.200 Ft. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában
(Miskolc, Rákóczi u. 2.) az Ifjúsági Házban
(Győri kapu 27/A.) és az Ady Endre Művelődési Házban, valamint online az InterTicket
országos jegyirodai hálózatában és a JEGY.HU-n.
Helyszín: Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház
2019. március 8-10 (péntek-vasárnap)
Nőnapi hétvége a Lillafüredi Sport- és Kalandparkban
Március 8-10-én a hölgyek minden egyes attrakciónkat fél áron vehetik igénybe! Hozd el lánygyermeked, anyukád, feleséged, szerelmed, nagymamád,
és használjátok ki a remek alkalmat, hisz a Park mindenki számára
tartogat meglepetéseket! Gyere el, és fedezd fel megannyi élményünk! A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják. Helyszín: Miskolc, Erzsébet sétány 8.

A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel tájékoztatja Önöket a Kazincbarcikán és környékén
megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk a non-profit szervezetek,
művelődési házak, sportegyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jövőben
szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről, kérjük, hogy rövid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - a
mikorholbarcika@gmail.com e-mail címre küldjék el! (A programok megjelentetése ingyenes.)

2019. március 9. (szombat)
10:00 Aprók tánca
Kisgyermekes családoknak szóló eseményünkre várjuk a táncoslábú apróságokat
a DBS-be! Mókás tánc tanulás élőzenére! A
talpalávalót a Csender népi zenekar biztosítja! A belépés felnőtteknek 300 Ft, gyermekeknek díjtalan!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
20:00

Neoton Família
Koncert
Helyszín: Miskolc, Generáli Aréna

2019. március 12. (kedd)
19:00 DBS Kvíz
Népszerű műveltségi vetélkedőnk újabb estjére várjuk
a 3-6 fős csapatok jelentkezését! A frissítő agytornán
izgalmas kérdésekkel mozgathatja meg minden résztvevő az elméjét a DBS-ben! Jelentkezni lehet személyesen, telefonon vagy a Facebook oldalunkon létrehozott
eseménynél hozzászólásban a csapatnév és létszám
megadásával! A részvétel díjtalan!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 16. (szombat)
14:00 KKSE-Mátészalkai MTK NB II.
Női Kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 KKSE-Füzesabonyi SC NB II.
Férfi Kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco
Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 17. (vasárnap)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök
- Phoenix Wizards Floorball
(Ligakupa A. csoport 3. forduló)
Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5.-Pollack Mihály Ált. Isk. Kazinczy
Ferenc Tagiskolája.
17:00 VRCK-Pénzügyőr SE
Férfi Röplabda Extraliga
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 23. (szombat)
18:00 KKSE-Tiszavasvári SE NB II.
Férfi Kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.

11:00 és 15:00 „Csiribiri” Halász Judit
DUPLA ELŐADÁS: 11:00 és 15:00. A koncert 1 óra.
Jegyár: 2600 Ft. Helyszín: Miskolc, MKK
Művészetek Háza, Rákóczi u. 2.
2019. március 27. (szerda)
19:00 Kaláka 50.-Hét Határon át
Vendég: Palya Bea és Szalovszky Viktória a Virtuózok
nyertese. A zenekar 50. születésnapja alkalmából
nagyszabású koncertturnéra indul határainkon innen
és túl, így a miskolci közönséget is megörvendeztetik
dalaikkal. A koncert 100 perc. Jegyár: 3200 Ft.
Helyszín: Miskolc, MKK Művészetek Háza, Rákóczi u. 2.
2019. március 30. (szombat)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök
- Neumann Wombats Floorball
(Ligakupa A. csoport 5. forduló) Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5.
Pollack Mihály Ált. Isk. Kazinczy Ferenc Tagiskolája.
2019. április 6. (szombat)
14:00 KKSE-Hajdúböszörményi TE NB II.
Női kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 KKSE-Csépe Salgótarjáni SKC NB II.
Férfi Kézilabda. Helyszín: Kbarcika,
Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 Csak a zongorám és én-László Attila (2011-es Csillag Születik
győztese) koncertje. László Attila 22 éves, erdélyi származású, Magyarországon élő énekes. Miután megnyerte a Csillag Születik tehetségkutatót, Szigetszentmiklósra költözött. 2012-ben jelent meg első
lemeze. 2018-ban befejezte a Kőbányai Zenei Stúdió zongora szakát.
Zeneszerzéssel is foglalkozik, több saját szerzeménye van. Sok hazai, erdélyi és felvidéki fellépésén kívül, koncertezett már többször
Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Svédországban, Angliában,
Belgiumban, Németországban. Jegyek: www.jegy.hu
Helyszín: Zenepalota, Miskolc, Bartók Béla tér 1.
2019. április 20. (szombat)
18:00 II. Miskolci RETRO Fesztivál
A nagy sikerű, óriási telt házas I.
Miskolci Retro Fesztivál után, itt a
második felvonás. Hatalmas kibővített látvány és show technika, 8
sztárvendég/1 világsztár/2 retro házigazda dj/12 hostess, ajándékok és egy óriási leírhatatlan élmény a LEGENDÁS korosztálynak.
Helyszín: Miskolc, Generali Aréna.

Hová írassam? - Nyakunkon az általános iskolai beiratkozás
■ Bár még jó pár hó-

nap van a hátra a tanévből, a leendő elsős
gyermekek szüleinek
azonban hamarosan
nehéz döntést kell hozniuk arról, hogy melyik
általános iskolába írassák tanköteles csemetéiket.
A tankötelezettséget Magyarországon a Nemzeti Köznevelési törvény vonatkozó
passzusai egészen pontosan
meghatározzák. Azoknak a
gyermekeknek, akik az adott
év augusztus 31. napjával bezárólag betöltik hatodik életévüket kötelesek abban, vagy
az azt követő tanévben megkezdeniük általános iskolai
tanulmányaikat. Ez alól csak
azok a gyermekek jelentenek
kivételt, akiknek iskolaérettségét az óvodákban felállított
speciális szakmai bizottságok
megállapítják, hogy szellemi
és szociális éretlenségük miatt
még nem állnak készen az alma mater falai közé belépni.
Azoknak az ovisoknak a szüleinek azonban, akik számára

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van
szüksége az iskolának:

 ^p\id\be\mi\b`}cckfkkjq\dcp`Xqfefjkj
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 jqc\kj`XepXbepm`b`mfeXkK8A$b}ikpX#
 Xq`jbfc}YXcgj_\qjqbj^\j]\ac\kkj^\cijk
tanúsító igazolás,
 Xjqcĝbjq\dcp`Xqfefjka}kjcXbZd\k`^Xqfc
hatósági igazolvány,
 Xe\ddX^pXi}ccXdgfc^}ij}^^p\id\b\j\ke
az itt tartózkodást engedélyező okmányok,
 Xd\eep`Y\eX^p\id\bjXa}kfje\m\cj``^epiĝcjqc
szakvéleménnyel, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási
zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel
rendelkezik, abban az esetben az arról szóló
dokumentumot,
 Xjqcĝ`]\c^p\c\k`af^fbbXcbXgZjfcXkfjep`cXkbfqXkfk#
 X[`}b`^Xqfcm}ep`^epcj_\qXqfbd}ep`if[X}ckXcX[fkk
érintett szülőknek lehetőséNEK-azonosítót tartalmazó igazolás,
gük a Kazincbarcikai Pollack  Y\`jbfc}q}j``^ep]\cdiĝcXg#
Mihály Általános Iskolában.
 Xqkb\qjk`^epcĝepfdkXkm}ep#
Forrás: kolorline.hu  ep`cXkbfqXkfkXq\k`bX&_`k$j\ibcZjkXefbkXk}jic%

2019 őszén elérkezett az idő
és megkezdik általános iskolai tanulmányaikat, hamarosan
megkezdődik az általános iskolai beiratkozások időszaka.
Ebben a cikkben megpróbáNYÍLT NAPOK A KAZINCBARCIKAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN
lunk segítséget nyújtani abban, hogy kit és hová érdemes beíratni.
A kormányhivatal közlése szerint a 2019/2020. tanévre az
általános iskolai első osztályokba történő beiratkozásra
idén 2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig, illetve 2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 19 óráig lesz az *Kérjük, hogy a programokra sportolásra alkalmas cipőt is hozzanak gyermeküknek!
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2019. március 8.

Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

3700 Kazincbarcika, Mátyás király utca 36.

t. – Választék és szakértelem
f
K
k
a
z
á
h
ru
600 típusú
Kertész Á
latunkban Felco
összecsukható fűrész

n
Aktuális ajá

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

6.990 Ft/db helyett

20%

4.950 Ft/db*

30/542-42-33

Hecht
metszőollók

1.190 Ft/db-tól

514763

Minden kiskerti
kiszerelésű Kecskeméti
Jubileum és Mobil
paradicsom
vetőmag

PUSKÁS JÁNOSNÉ
MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Felco 12 forgó nyelű
metszőolló

kedvezménnyel*

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT
VAKOLAT ÉS
HŐSZIGETELŐ KÖZPONT
TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET

17.299 Ft/db

VETŐMAGOK KIEMELT
KISKERESKEDELMI FORGALMAZÓJA,
HA ÖN TERMÉSBEN GONDOLKODIK...

*Az akció 2019. március 7-től március 13-ig tart!

514767

515052

Látogasson el webáruházainkba: www.kerteszaruhazak.hu t www.kerteszbarkacs.hu

Nyitvatartás:
H–P 7.30–17.00, Szo 7.30–12.00
fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82
Sajószentpéter, Kossuth út 200.
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hétfőtől-szombatig du.17:00-20:00 óráig előre egyeztetett időpontban!
Kazincbarcika minimum rendelés 5000 Ft, Kazincbarcika 20 km-es körzetében előzetes telefonon
egyeztetett értékhatár alapján történik a kiszállítás.

210x240 cm

515409

Az áraink tartalmazzák az ÁFA-t, bontást, beépítést
és törmelék elszállítást, külső és belső párkányt.

150x150 cm

MASSZŐR

210x150 cm

Tápra, terményre, zöldségre vagy
talán gyümölcsre van szüksége?

LENCSE

KERET

-20%
-30%

FEHÉR FEHÉR HÁZ-BAU
GYULA KOMPLETT LAKÁSFELÚJÍTÁS, KIVITELEZÉS

-30%
VAGY

t FESTÉS t KŐMŰVES MUNKA t BÁDOGOZÁS
t GIPSZKARTON SZERELÉS
t KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS
t VÍZ-GÁZ-FŰTÉS-VILLANY

-20%

Tel.: (0036-20)588-1381
Festõ, kõmûves szakmunkásokat
keresek biztos munkahelyre,
kiemelt bérezéssel!

I N G YE N E S O R V O S I S Z E M V I Z S G Á L AT *

Jelentkezni a (0036-20)588-1381 telefonon,
és feherhazbau@gmail.com e-mail címen lehet.

Az akció bármely típusú
lencsére és keretre érvényes.

Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354
> Fókusz Optika Sajószentpéter, Bercsényi tér 1.
Tel.:30/415-7918
> Edelényi Optika Edelény, Deák F. út 6.
Rendelő intézet fsz. Tel.:30/206-3352
> Fókusz Optika Kazincbarcika, Május 1. úti pavilonsor
Tel.: 06 48/410-609, 30/206-3355

514752

> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.: 30/206-3354
> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

Ha nem kapja
a Szuperinfót, hívja
a (80) 442-444-es
telefonszámot!

515606

KERET

LENCSE

515414
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